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Organizator 

Železničarski šahovski klub Maribor Poligram, Partizanska cesta 59, Maribor. 

Kraj in termin 

Vsi turnirji bodo odigrani na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, Smetanova 35, 2000 

Maribor. V ciklusu je predvidenih 8 turnirjev.  

 

Datumi turnirjev so vnaprej določeni: 

1. turnir: 14. 10. 2022,  

2. turnir: 11. 11. 2022,  

3. turnir: 9. 12. 2022,  

4. turnir: 13. 1. 2023,  

5. turnir: 3. 3. 2023,  

6. turnir: 7. 4. 2023,  

7. turnir: 12. 5. 2023, 

8. turnir: 2. 6. 2023. 

 

Organizatorji si zaradi višje sile pridržujejo pravico do sprememb posameznih terminov.  

Sistem 

Na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol po švicarskem sistemu oz. po bergerjevem sistemu, če bo 

igralcev v skupini 8 ali manj. Igralni čas je 10 minut plus 5 sekund na potezo za vsakega igralca. 

 

Vse kar ni definirano v razpisu, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, ki je priloga k razpisu. V 

turnirskem pravilniku bodo jasno opredeljena tudi navodila in sankcije v primeru goljufanja. 

Pravica nastopa 

Na vsakem turnirju ŠKL 2022/2023 bodo odigrani trije ločeni turnirji v kategorijah U9 (l. 2014 

in mlajši), U12 (l. 2011 in mlajši) in U15 (l. 2008 in mlajši). Turnir je odprt za vse šahiste, tudi tuje. 

Na lastno željo lahko mlajši igrajo v starejši kategoriji.  

Prijavnina 

Prijavnina za posamičen turnir znaša 7€. 
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Prijave 

Obvezne pred prijave do dva dni pred turnirjem preko spletnega obrazca, ki ga najdete na klubski 

strani pod zavihkom Turnirji/Štajerska kadetska liga 2022-23  

 

https://www.zsk.si/stajerska-kadetska-liga-2022-2023/ 

Nagrade – posamezni turnir 

Trije najboljši po kategorijah (ločeno dekleta in fantje) prejmejo kolajne.  

Nagrade skupno  

Za najboljše v skupnem seštevku vseh turnirjev bo organizator pripravil lepe praktične nagrade. 

Posebej bodo nagrajene tudi tri najboljše šole. Pravila točkovanja bodo objavljena v turnirskem 

pravilniku pred pričetkom prvega turnirja. 

Rekviziti 

Za vse poskrbi organizator. 

Program posameznega turnirja 

Vsi turnirji se bodo pričeli ob 15:30. Obvezna potrditev prijav do najkasneje 15:15.  

Kontakt za dodatna vprašanja 

Ime:  Tadej Sakelšek         

GSM:  040 748 916 

E-mail: kadetska@gmail.com 
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